Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 9 december 2019
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic, Andy Nettleton, David
Pennör, Sven Junghagen, Mats Frösemo, Sam Mubarak, Victor Kalita (adjungerad), Sofia
Asp (adjungerad)
§1. Mötets öppnande
Eva hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes David Pennör.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Kort genomgång av föregående mötes beslut.
§5. Ekonomi
Årsredovisning är klar. Den ska läggas ut på hemsidan tillsammans med en närmare
beskrivning av läget. Dmitriy lämnade en kort rapport om läget. RF ligger dock efter med
bokföringen. Budgetarbetet fortsätter nästa vecka.
§ 6. Organisation kommittéer och utskott
Kort diskussion kring uppdragsbeskrivningen för grenkommittéerna. Första instans för
disciplinärenden ska ses över nästa år.
Beslut: Medlemmar i grenkommittéerna tillsätts av förbundsstyrelsen.
Beslut: Uppdragsbeskrivningen för grenkommittéerna fastställdes.
Den 15 december ska utskott och kommittéer ha lämnat in budgetunderlag.
§ 7. Aktuellt från kommittéerna
Alla kommittéer har lagt sina spelscheman för våren.
Carambole
Ligger mycket bra till i förhållande till sin budget. CK har tittat på trenderna inom grenen för
att fortsätta utvecklingen. Har bland annat 10% fler startande på tävlingar 2019 än 2018.
Torbjörn Blomdahl vann VM-guld.
Snooker
Inte så mycket att rapportera.
Pool
Har beslutat att inte arrangera NM i början på nästa år.
My var med i det europeiska laget som vann Atlantic Cup. På Junior-VM tog hon sig till
kvartsfinal. Tom Storm har spelat VM i 14:1 och slutade topp 16. Ett mycket bra resultat.
Monica Margeta representerar Sverige i VM för damer.
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Arbetar vidare med organisationen av kommittén. Tre nya personer har tagits in och
ytterligare två är på väg. Påbörjat rollfördelningen inom kommittén.
Beslut: Att Patrik Enbom, Bengt Engfeldt och Tony Björkenius väljs in i
poolkommittén.
Inköp av mindre bord för rekryteringssatsningar.
SSBK kommer att göra en Idrottslyftsansökan för inköp av tre stycken snookerbord inom
kort.
Caramboleborden: minst 2500 bord måste vara beställda för att de ska börja tillverkas. Vi får
fortsätta bevaka.
Gemensamt SM på Gekås.
Diskuterade möjligheterna att arrangera ett gemensamt SM nästa år. Beslutade att det är för
kort tid för att hinna planera och genomföra ett bra arrangemang. Eva pratar med Mikael
Nilsson om att undersöka om Gekås är intresserade av att arrangera år 2021 istället.
§8. Rapport från utskotten
På grund av att mötet dragit ut på tiden kortades denna punkt ner.
Barn- och ungdom: Lämnat förslag på en budget för Ungdoms-SM pool på 70 000 kr. 35 000
kr tas från Framåt i rörelse. Kort diskussion kring sponsring.
Utveckling: Vi har kompletterat vår projektansökan för jämställdhetsprojektet Kön har inget
kön. Inom ramen för projektet ska en projektledare anställas på 25 %.
Beslut: Att Eva och Sofia sköter rekryteringsprocessen av en projektledare för
Kön har inget kön.
§9. Övriga frågor
På grund av tidsbrist bordlades punkterna under övriga frågor.
Frågan om registerutdrag beslutas på mötet i januari.
§10. Nästa möte
Preliminärt fysiskt möte i Stockholm den 25-26 januari.
§11. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2019-12-09

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

David Pennör, justerare
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